PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
ATA N. º 01/2019
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, a Comissão de
Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno, nomeado pela portaria nº.
03/2019, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para o ato de recebimento de envelopes
(contendo documentação e proposta), credenciamento das empresas interessadas em participar
do Pregão Presencial nº 08/2019, cujo objeto é a “Contratação de empresas para transporte
escolar” para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Executivo
Municipal de Vacaria. Dado início a sessão, as licitantes entregaram ao Pregoeiro o credenciamento
e envelopes de documentação e proposta. Apresentaram o credenciamento, e envelopes,
demonstrando interesse em participar, as seguintes empresas:
1 – IB Transporte Ltda (ME), CNPJ 23.927.538/0001-41, credenciada por Indiana Velho Borges,
CPF 035.893.350-17;
2 – Gilbratur Transporte Ltda (EPP), CNPJ 03.058.034/0001-25, credenciada por Vilson de
Carvalho Borges, CPF 629.423.520-00;
3 – Alisson Boff Zoraski (EPP), CNPJ 31.820.316/0001-53, credenciada por Ari Zoraski, CPF
499.499.850-72;
4 – Transportes Machado Silva Ltda, CNPJ 26.854.568/0001-63, credenciada por João Paulo
Finger Pires, CPF 002.011.130-40;
Apenas para não deixar passar em branco, a empresa Loyandri Transportes EIRELI (ME), CNPJ
26.963.105/0001-30, representada por Tiago da Rosa Vieira, CPF 944.730.990-91, deixou os
envelopes, aparentemente demonstrando interesse em participar, porém não apresentou contrato
social, declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação e envelope de proposta aberto
sem proposta física, não sendo credenciada, e estando, também, previamente desclassificada. As
demais empresas foram todas devidamente credenciadas, declarando-se beneficiadas pela LC
123/06, no que tange a licitações.
Após o credenciamento, será aberto os envelopes contendo as propostas das empresas às 14h de
hoje, sendo analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Comissão de Apoio, e os valores transcritos
para o mapa comparativo de preços.
A sessão de lances seguirá a ordem do edital, preâmbulo inciso “I”, iniciando o primeiro lote às 09h
do dia 17/05/2019, às 09h e os demais sucessivamente conforme o edital.
Os envelopes contendo as documentações foram lacrados em um único envelope para serem
abertos na fase de habilitação. Nada mais havendo a relatar, eu, Ronerson Bueno, Presidente da
Comissão de Licitações, modalidade Pregão, encerro a sessão, lavrando a presente ata, que lida e
achada conforme, vai assinada por mim e membros da comissão.

